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vanevenWeekbrief
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Christ school. Niet Juf Evelien, maar
vertrouwenspersonen
meester Werner is nu één van de vertrouwenspersonen.

het

Als je ergens mee zit en je wilt er graag over praten, maar het
lukt niet met je eigen juf of meester, dan mag je ook bij ons
komen. Je kunt ons je verhaal vertellen en dan kunnen we je
vast helpen! Je kunt juf Leonie vinden in groep 6. Dat is het
lokaal tegenover de Kuil. Meester Werner vind je in het lokaal
naast de speelzaal voor de kleuters. Juf Leonie is maandag,
dinsdag en woensdag op school en meester Werner is heel de
week op school. Stap gerust na schooltijd bij ons binnen.
Je kunt ook een briefje in één van de witte brievenbussen
doen. Die hangen bij het keukentje en aan de muur bij de
kleuteringang. We legen de brievenbussen iedere woensdag.
Denk er wel aan dat je je naam en groep op het briefje zet.
Groetjes,

Belangrijke data
5 dec.
Sint is op de Pax
19 dec.
Bestek mee naar school
22 dec.
Kerstviering
17.30-18.45 uur Kerstdiner

Juf Leonie en meester Werner

Jarigen
01 dec.
02 dec.
03 dec.
03 dec.
03 dec.

Marina (9 jaar)
Julian (8 jaar)
Celin (4 jaar)
Metin (6 jaar)
Semi (6 jaar)

gr. 5
gr. 4
gr. 1-2 oranje
gr. 1-2 oranje
gr. 3

Van harte gefeliciteerd

Welkom op school
Binnenkort start Celin in groep 1-2 oranje bij juf Bianca. Heel
veel plezier bij ons op school Celin.
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Betaling Ouderbijdrage
Het gaat goed met de betalingen van de Ouderbijdrage.
Door deze betalingen kunnen wij als ouderraad weer inkopen doen
voor het Sinterklaasfeest. Onder andere strooigoed,
schoencadeautje, maar ook de cadeautjes voor 5 december kopen
we hiervan.
Alles kost veel geld en dat kunnen we doen door uw bijdrage!!!!
Misschien is betaling bij u er tussen door geschoten, geen probleem,
we zien u betaling graag nog tegemoet.
Mocht u nog vragen hebben dan kan dat altijd bij Chanine, Carla of
een van de OR-leden.
Met vriendelijke groet,
Oudervereniging Pax Christischool
or.pax@degroeiling.nl

Kerstversieren
Zodra de Sint ons land weer verlaat, zorgt de OR ervoor dat de school
in de kerstsfeer wordt gebracht. Hierbij kunnen ze altijd hulp
gebruiken! Wil jij op dinsdag 6 december om 8.30 uur een handje
meehelpen? Geef het door aan de OR via or.pax@degroeiling.nl of
bij juf Carla

Madurodam groep 4
Wij gingen met de auto naar Madurodam. Bij de kassa ging meester
Werner betalen. Toen gingen we naar binnen. We zagen meteen een
grote brug. We gingen eerst een speurtocht doen. Om 12.00 uur
gingen we eten in het zonnetje. Na het eten mochten we zelf
bepalen wat we gingen doen met ons groepje. Wij gingen toen in de
speeltuin en op het voetbalveld. Het was heel leuk!
Bas en Imran
Heel groep 4 ging naar Madurodam. We gingen met de auto. Toen
we er waren moesten we even wachten in de rij. Toen we naar
binnen gingen deden we een speurtocht. Toen gingen we eten en
daarna naar de speeltuin. Het leukste vonden we de efteling met
langnek in het klein.
Einde!
Aartjan en Finn
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De facebookpagina gaat veranderen!
Momenteel kunt u de facebookpagina Pax Christi Bodegraven volgen
om op de hoogte te blijven van leuke activiteiten. En sinds kort ook
van leuke weetjes. Binnenkort zullen wij starten met leuke
uitspraken van kinderen.
Maar let op! Vanaf 1 januari 2017 zullen de berichten worden
geplaatst vanaf de facebookpagina IKC Schatrijk. Hier kunt u ook de
berichten volgen van het Kinderdagverblijf en de buitenschoolse
opvang!
Zorg er alvast voor dat u de pagina volgt, zodat u straks niets zult
missen!

Kerstmis
De Sint is nog maar net in het land, maar ook voor Kerst zijn er al
enkele data bekend!
Op donderdag 22 december vieren we met elkaar Kerstmis. In de
middag zullen alle kinderen van 13.15 uur tot 14.15 uur een
Kerstspel uitvoeren in de Kuil. Alle groepen zingen liederen met
elkaar en leerlingen uit de bovenbouw zullen het kerstspel op het
podium uitvoeren. Hiervoor krijgen de kinderen binnenkort een
uitnodiging.
In de avond van donderdag 22 december is er het jaarlijkse
kerstdiner op school. De kinderen worden om 17.30 uur op school
verwacht. Het is fijn als de kinderen op maandag 19 december
bestek meenemen met hun naam erop. Alleen een mes/vork/lepel,
borden en bekers zijn niet nodig. In de klas krijgen de kinderen het
kerstverhaal te horen en delen we met elkaar het kerstdiner. Om
18.45 uur mogen de kinderen weer worden opgehaald.
Voor het kerstdiner komt er van tevoren een lijst op de deur van
iedere klas, zodat we met zijn allen voor een heerlijk diner kunnen
zorgen.

